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Título da tese: Portugueses de Torna-Viagem. A Representação da Emigração na 
Literatura Portuguesa.  
Orientação: Margarida Calafate Ribeiro (CES-UC) (orientadora) e Roberto 
Francavilla (Universidade de Génova) (co-orientador) 
Orientação no local: Sílvio Renato Jorge (UFF) 
Local: Rio de Janeiro; Niterói; São Paulo — Brasil 
Financiamento: Doutoramento Património de Influência Portuguesa / Fundação 
Calouste Gulbenkian (passagem aérea); subsídio previsto na alínea a) do n.º 5 do 
Art.º 24º do Regulamento de Bolsas de Investigação FCT, referente à bolsa de 
investigação SFRH / BD / 78581 / 2011 (estadia) ;  
 
Objetivos 

O objectivo principal da viagem de estudo foi realizar um estágio doutoral no 

Programa de Pós Graduação em Estudos de Literatura (Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas) da Universidade Federal Fluminense (UFF), parceira do 

programa do doutoramento PIP. O referido estágio foi supervisionado pelo Professor 

Doutor Sílvio Renato Jorge, especialista nas áreas da literatura portuguesa e da 

literatura de migração. 

A estadia na UFF teve a duração de quatro semanas (de 11/11 a 6/12 de 2013) e 

destinou-se a cumprir as seguintes tarefas: i) sessões de orientação com o 

supervisor; ii) Trabalho de pesquisa bibliográfica em: Biblioteca Geral / UFF; acervo 

bibliográfico do Núcleo de Estudos Portugueses e Africanos / UFF; Biblioteca Geral / 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Real Gabinete Português de Leitura 

/ Rio de Janeiro; iii) Frequência das atividades científicas do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas da UFF e ciclos de conferências dos programas de pós-

graduação desta Universidade e da UFRJ; iv) Escrita da tese; v) Visitas a lugares de 
																																																								
1 Doutoranda da 1ª edição do programa de doutoramento “Patrimónios de Influência Portuguesa” 
(Centro de Estudos Sociais e Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra) 



patrimonialização da experiência migratória: Memorial do Imigrante e exposições 

temporárias desta instituição e Museu da Língua Portuguesa / São Paulo (de 14/11 a 

15/11 de 2013). 

 

Impacto no progresso da tese 
A viagem de estudo e o estágio doutoral contribuíram de forma significativa para o 

desenvolvimento da investigação. Permitiram um importante aprofundamento da 

matéria em estudo na referida tese, proporcionando a orientação de um especialista, 

o acesso a uma bibliografia à qual não poderia ter tido acesso sem esta viagem, e a 

sítios de interesse público, onde a experiência migratória portuguesa é 

patrimonializada. 
	


